STICHTING
DELFT – FREIBERG
Secretariaat: Henk Vonk
Adres: Rietzangerstraat 31, 2623LW Delft
Tel. Nr. 015-2564249
e-mail: stichtingdelft-freiberg@live.nl
www.stichtingdelft-freiberg.nl

Berichten winter 2014
Na een heel druk jaar waarin tal van activiteiten in gang zijn gezet of werden afgesloten is het weer
hoog tijd voor een nieuwsbrief. In deze Berichten doen wij verslag van wat door het bestuur van de
Stichting Stedenband Delft-Freiberg is ondernomen en brengen wij u op de hoogte van de plannen voor
het komende jaar.

Het Bestuur van de
Stichting
Delft-Freiberg

wenst u fijne
Kerstdagen en
een goed en gezond 2015

Hoe verliep 2014?
Napraten over de Freibergreis/kerstreis
(Weimar, Freiberg en Dresden) december 2013
Onder het genot van een hapje en drankje keken we
begin februari 2014 bij Deltax
terug op en praatten we na
over een prettige reis naar
Weimar, Freiberg en Dresden.
De reis werd begin december
gemaakt met een gezelschap
van 34 personen. In de stad
Weimar, stad van cultuur in
Thüringen en de stad van Goethe en Schiller, werd o.a.
de kerstmarkt en het Schnitzelparadis bezocht.
We behaalden daar de
plaatselijke pers in de
Weimarer Allgemeine.
Gelukkig werd het
probleem snel opgelost.
In Freiberg werd het reisgezelschap door het gemeentebestuur ontvangen. Een viertal gasten werden benoemd
tot eretoerist van de
stad Freiberg. Dat waren Peter van der
Salm, de heer en mevrouw Groeneweg en
de heer Beckers in
verband met hun derde bezoek aan Freiberg. Door gidsen
werd een mooie rondleiding door de stad gegeven. In
de Nicolaikirche genoten we van
een dansvoorstelling. De authentieke kerstmarkt werd veelvuldig bezocht.
Dresden werd aangedaan met
o.a. een bezoek aan het gerestaureerde centrum met als blikvanger de Frauenkirche. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan het achterland van
Freiberg: het Ertzgebergte.

In april organiseerde de Delftse Uitdaging weer
een Beursvloer. Bedrijven enerzijds en verenigingen
en stichtingen anderzijds komen met elkaar in gesprek
en bieden hun diensten aan. Door het maken van afspraken verbindt b.v. een bedrijf zich iets te leveren en
de begunstigde stichting of vereniging levert daarvoor
een tegenprestatie. Ook de Stichting Delft-Freiberg kon
interessante matches maken.

Nieuw bestuurslid
Michiel Pieterse is dit voorjaar toegetreden tot ons bestuur. Hij zal zich in
gaan zetten voor mogelijke samenwerking van het bedrijfsleven van
Freiberg met Delft. Daarnaast onderzoekt hij mogelijkheden tot samenwerking tussen de universiteiten van
Freiberg en Delft.
Bezoek Freibergers
Op en 1 en 2 juni werden 49 Freibergers in Delft ontvangen op het stadhuis. Zij kregen daar tevens een
rondleiding. Het gezelschap was onderweg vanuit
Schotland en overnachtte in Delft.
Bergstadtfest
Dit jaar was er opnieuw een
Delftse informatiestand op het
Bergstadtfest. De bezetting van
de stand werd door de bestuursleden van de stichting verzorgd
met hulp van leden van de
Delftse Rugby Club en collega’s
van het Duitse Stedenband
team. Er was veel belangstelling
voor de Delfts Blauwe spulletjes
en de Hollandse jenever. Bestuursleden namen deel aan het
officiële programma. Er werd
informatie over Delft uitgereikt in de vorm een informatieblad over Delft en de band met Freiberg, geheel in
het Duits opgemaakt en beschikbaar voor iedereen die
meer wilde weten over Delft.
Rugbytoernooi
Tijdens het
Bergstadtfest
werd het 2jaarlijkse rugbytoernooi gehouden. Hieraan
namen vertegenwoordigende
teams uit de
zustersteden van
Freiberg deel. Namens Delft was het de Delftse Rugby
Club. Dit jaar voor de 2e keer.
Fietsers
Het Delftse bedrijf E-mergo, (dé Business Intelligence
specialist) heeft een sportieve inborst.
Sinds het 10 jarig bestaan in 2011 van Emergo vinden
er jaarlijks gezamenlijke fietstochten plaats van fietsers
uit Freiberg en Delft. Dit jaar werd met Pinksteren Friesland aangedaan om daar de Elfstedentocht te rijden.

Thema-/filmavond in oktober
Met ruim 40 belangstellende gasten werd in het buurtcentrum de Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan de
thema/filmavond over Freiberg gehouden. In het kader
van de projectsubsidie van de gemeente Delft werd onze zusterstad Freiberg extra belicht door een promotiefilm. Anne van Walsum, docente Frans, gaf in het kader
van de uitwisseling van scholieren met Freiberg een
levendige presentatie over haar belevenissen als begeleidster van scholieren van het Grotius College en het
Geschwister Scholl Gymnasium.

Nepalreis

Op 16 oktober zijn 2 leraren en 6 leerlingen van het
Grotius College Delft en een groep Duitsers uit Freiberg
voor 3 weken naar Nepal geweest. Sabine van Mierlo,
Grotius College V6, schrijft er over: “Wij hebben hier
onder andere een trek gedaan, een weeshuis bezocht
en de door het Grotius en Freiberg gesponsorde scholen
bezocht en geholpen. Het Grotius College steunt nu al 7
jaar een basisschooltje in Dandakatheri waar nu 100%
van de kinderen naar school gaan.

Afscheid schooltje Dankatheri

Wij kregen dit keer medewerking van de pers. In kranten verschenen onze berichtjes en Stadsradio Delft nodigde ons uit
voor interviews
op 22 en 30
oktober. De
interviewers
waren Frans
van Rijnswou
en Herman de
Bruijn.
Zaalvoetbaltoernooi
Op 1 november 2014 nam een team van de Brandweer
voor de 6e keer deel aan het toernooi om “der Bokal des
Oberbürgemeisters Freiberg”. Vanwege de veranderingen bij de brandweer was het dit jaar moeilijk met een
volwaardig team af te reizen. In Freiberg werd het team
echter aangevuld en is alles toch voor elkaar gekomen.
Dit jaar werd de 6e plaats behaald. Een beter resultaat
dan vorig jaar toen het team op plaats 7 eindigde. Al
met al een prima prestatie.
NEN
In het kader van maatschappelijk ondernemen kon de
stichting gebruik maken van de vergaderfaciliteit bij de
NEN. Als tegenprestatie werd een stadswandeling door
Delft gegeven. Ook in 2015 stelt de NEN vergaderruimte voor ons beschikbaar.

Freiberg werkt al 10
jaar samen met een
middelbare school in
Gati, een uurtje lopen
van Dandakatheri. Dit
jubileum werd groots
gevierd.”
10 jaar Freiberg-Gati

Kamerkoor Delft Blue
Het Delfts Kamerkoor Delft Blue is in gesprek met het
Freibergs Kammerchor om te komen tot een gezamenlijke uitvoering van een passion in Paastijd of wel een
concert in kersttijd in Delft.

Onze plannen en ideeën 2015
Uitnodiging burgemeester Freiberg voor koningsdag 2015
Voor het eerst zal een delegatie uit Freiberg Koningsdag
meevieren. Wij gaan binnenkort starten met de voorbereiding van dit bezoek.

Rugby-toernooi in Delft
Tijdens de Koningsdag 2015 op maandag 27 april en
het weekend er voor is er bij de Delftse Rugby Club aan
het Bieslandsepad 10 een toernooi met deelname van
het rugbyteam uit Freiberg “die Grubenhunte”.
Bergstadtfest
Van 25 t/m 30 juni wordt in Freiberg het 30e Bergstadtfest gehouden.
Voor de Delftse informatiestand in Freiberg tijdens het
Bergstadtfest kunnen nog vrijwilligers worden ingezet.
Er is ook een mogelijkheid om als belangstellende mee
te reizen.
Heeft u interesse of een vraag hierover bel dan met
Marianne van Dijck tel. 06-36043983 of 015-2568413.
Taptoe Delft
Met de organisatie van de Stichting Taptoe Delft zijn
gesprekken gaande over een eventueel bezoek van
Freibergse muzikanten tijdens de Taptoe Delft 2016.
Zaalvoetbaltoernooi in Freiberg
Dit jaar zal het zaalvoetbalteam van de Brandweer Delft
voor de 7e keer deelnemen aan het (20e) toernooi om
“der Bokal des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg”.
Naar Freiberg in 2015?
Wij hebben jarenlang de traditie gehad om het andere
jaar naar Freiberg te gaan met een “burgerreis”. Hierbij
maakten inwoners van Delft uitgebreid kennis met onze
zusterstad en de omgeving. Deze reizen vonden doorgaans plaats in de zomer. Vaak tijdens het jaarlijkse
grote feest in Freiberg het “Bergstadtfest “. In 2013
organiseerden wij voor de eerste keer een dergelijke
reis in de winter om de prachtige kerstmarkt in Freiberg
te bezoeken en de kerstsfeer in het Erzgebergte van
dichtbij mee te maken. U leest hierover elders in dit
blad. Ook dit viel erg in de smaak bij de deelnemers. In
2015 overwegen wij weer een reis naar Freiberg te organiseren en willen alvast bij u peilen of daar belangstelling voor is. En vooral ook of uw belangstelling dan
uitgaat naar een reis in de zomer, b.v. tijdens het Bergstadtfest of in de winter. U kunt uw belangstelling kenbaar maken per e-mail: stichtingdelft-freiberg@live.nl of
telefonisch op nr. 015-2564249.
Wij lazen in de krant over Freiberg….
Albertpark - 31 liefdesslotjes aan de Rattenweg.
Tot nu toe hebben 31 paren elkaar aan de z.g. rattenweg in het Freiberger Albertpark de eeuwige liefde bezworen. Daar zijn hun slotjes met foto’s, namen of initialen te zien in de buurt van de vijvers. In juli waren het er
nog maar 13.Tot nu zag je liefdesbruggen vooral in grote steden, zoals de Tower Bridge in Londen en de Parijse Ponts des Arts. Maar inmiddels doet Freiberg dus
mee. De gemeente Freiberg stelt zich tot nog toe terughoudend op. “Zolang de toestand van het gebied niet in
gevaar is, ondernemen we niets. Anders zullen we er
iets aan moeten doen” zegt wethouder bouwen en wo-

nen Holger Reuter. Hij voegt er lachend aan toe: “Als
het de geliefden geluk brengt, moet het maar.” (Freie
Presse 1-11-2014)

Derde prijs voor Freiberg
De stad Freiberg heeft de derde prijs gewonnen bij de
wedstrijd “Ab in die Mitte”. Wethouder Holger Reuter
nam de waardering en daarmee € 12.000 op 28 oktober
jl. in Leipzig in ontvangst. Het Freiberger concept “Ab
in die Mitte” beoogt een app. die informatie geeft over
bezienswaardigheden en bijzondere aanbiedingen van
winkelbedrijven in de het stadscentrum. Het nieuwe
toeristische informatiesysteem op 37 plekken moet aan
de app. gekoppeld worden. Het hoofdbestanddeel van
het concept betreft de ombouw van de Erbische Straat
tot winkelboulevard.
“Wij verheugen ons dat het project buiten de grenzen
van Freiberg erkenning heeft gekregen.” aldus Reuter.
22 Gemeenten in zuidwest Saksen hadden hun projecten aangemeld. De eerste plaats ging naar Annaberg
-Buchholz voor de overkapping van de Buchholzer
Straat. Freiberg heeft bij de wedstrijd voor de vierde
keer meegedaan. In 2008 won de Bergstad met de bijdrage “Schlossplatz in de klimaatverandering” de 1e
prijs. Intussen zorgt het concept Erbische Strasse voor
discussies. Want volgens de huidige plannen vervallen
de plekken voor kort parkeren. Dat bekritiseren niet
alleen de omwonenden. De gemeente zal volgens Reuter nu gesprekken met ondernemers aangaan.
Freie Presse 29-10-2014

Wilt u ook eens een kijkje nemen in Freiberg?
Dan zijn onderstaande sites erg leuk.
www.saksen.info
Deze site is in het Nederlands.
Doorklikken naar historische stadjes geeft een overzicht van alle mooie plaatsjes rondom Freiberg met hetgeen zij te bieden hebben voor de geïnteresseerde bezoeker. Deze informatie is in het Duits.
www.freiberg-service.de
Dit is een directe link naar de stad Freiberg.

